ZARZl\DZENIE NR 5412014
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 9 Jipca 2014 r.
W sprawie obniZenia ceny wywolawczej w drugim przetargu nieruchomosci
wlasnosc Gminy Sochocin, polozonej w miejscowosci Sochocin

stanowi~cej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym
Ij.t.Dz.U.2013r, poz. 5941 oraz art. 39 ust. 1 i art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami IDz. U. z 2014 r. Nr 518/, zarzqdza siy, co
nastypuje:
§ 1. W zwiqzku z zakonczeniem pierwszego przetargu na sprzedaz niezabudowanej
nieruchomosci oznaczonej w ewidencji grunt6w nr dz. 406/6, 405/8, 404/6 0 pow. 0,0807 ha
polozonej w miejscowosci Sochocin, stanowiqcej wlasnosc Gminy Sochocin, wynikiem
negatywnym - obniza siy w drugim przetargu ceny wywolawczq w/w nieruchomosci ustalonq
przy oglaszaniu pierwszego przetargu 0 30 % tj. z ceny 63 000,00 zl na 44 100,00 zl (slownie:
czterdziesci cztery tysiqce sto zlotych zero groszy).

§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
W6jt G1'l\1 ~ochocin
Anna

Zjf~wska

ZARZi\DZENIE NR 54/2014
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 9 Jipca 2014 r.
W sprawie obniienia ceny wywolawczej w drugim przetargu nieruchomosci
wlasnosc Gminy Sochocin, polozonej w miejscowosci Sochocin

stanowi~cej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym
/j.t.Dz.U.2013r, poz. 594/ oraz art. 39 ust. 1 i art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami /Oz. U. z 2014 r. Nr 518/, zarzqdza siy, co
nastypuje:
§ 1. W zwiqzku z zakonczeniem pierwszego przetargu na sprzedaz niezabudowanej
nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntow nr dz. 406/6, 405/8, 404/6 0 pow. 0,0807 ha
polozonej w miejscowosci Sochocin, stanowiqcej wlasnosc Gminy Sochocin, wynikiem
negatywnym - obniza siy w drugim przetargu ceny wywolawCZq w/w nieruchomosci ustalonq
przy oglaszaniu pierwszego przetargu 0 30 % tj. z ceny 63 000,00 zl na 44 100,00 zl (slownie:
czterdziesci cztery tysiqce sto zlotych zero groszy).

§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Wojt G1'\t1\ ,~ochocin
Anna ZJ}QJJMwska
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